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Samenvatting:  

Het vieren van, of stilstaan bij, sleutelmomenten in iemands leven, vormt de rode draad in mijn werk. Als 
opgeleid celebrant begeleid ik op dit moment al koppels bij bijzondere ceremonies. Door in de ceremonie rituele 
handelingen een plek te geven, wordt de liefde niet alleen in woord maar ook in een handeling gevierd. Ook ben 
ik docent Levensbeschouwing, organiseer ik retraites en ben ik dj. Als BABS komt al deze ervaring goed van pas! 
Ik ben makkelijk in de omgang, sta met plezier voor groepen en kan me zeer goed inleven in andermans vragen 
en wensen.  

Werkervaring: 
              

2022 Rituelencentrum, eigenaar en rituelenontwerper 
 Met mijn bedrijf, het Rituelencentrum, begeleid ik mensen die bewust willen stilstaan 

bij sleutelmomenten in hun leven. Voor hen ontwerp en begeleid ik rituelen en 
ceremonies. Vaak gaat het om liefdesverbintenissen. Maar het kan ook gaan om zaken 
zoals rouw, verdriet, verhuizen, en een nieuwe baan. Ik gebruik hierbij de kennis van 
mijn postacademische opleiding tot celebrant aan de Universiteit voor Humanistiek.  
www.ritueelvoorhetleven.nl 

 
 
2016 - heden Vakdocent Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO) 
 HVO primair 

 Ik verzorg lessen levensbeschouwing vanuit het Humanisme. In mijn lessen aan de 
kinderen richt ik me op het creëren van een sociaal veilige omgeving waarin de 
kinderen zich kunnen ontplooien op het gebied van levensbeschouwing. ‘Ik, wij en de 
wereld’, is in mijn onderwijs een steeds terugkerende drie-eenheid. 
 

2012 - heden Mede-eigenaar en organisator van retraites 
 Dansklooster - Alkmaar 
 Op de mooiste plekken in Nederland organiseren we als Dansklooster dans- en stilte-

retraites. Ik ben verantwoordelijk voor de marketing, boeking, communicatie met de 
deelnemers en bedrijfsplanning. Tijdens de retraites treed ik op als gastvrouw en 
verzorg ik met mijn compagnon workshops vanuit de kernwoorden Dans, Aandacht en 
Stilte. Voor onze gasten zijn we een oase van rust in hun drukke bestaan en in veel 
gevallen zijn onze weekenden voor de deelnemers van therapeutische waarde om tot 
zichzelf te komen en de pijnpunten van het leven te verwerken. 

 www.dansklooster.nl 
 

CURRICULUM VITAE 



 
2009 - 2017 Vakdocent en Coördinator Engels 
 Stichting Ronduit 

Op 2 basisscholen heb ik het vak Engels als Vroeg Vreemde Talen Onderwijs (VVTO) in 
groep 1 tot en met 8 opgezet. Ik maakte hierbij gebruik van mijn woon- en 
werkervaring in Engeland, waar ik drie jaar gewoond heb. Ik heb een curriculum voor 
het vak geschreven en de lessen gegeven. Ook heb ik een coördinerende taak gehad in 
de Engelse activiteiten van de groepsleerkrachten. Op beide scholen heb ik het werken 
met TPR (Total Physical Response) geïntroduceerd. Bij deze methode leren de kinderen 
(in dit geval Engels) door tijdens de lessen te bewegen en te doen. In de groepen wordt 
daardoor veel bewogen en gezongen tijdens de les. 

 
2009 – 2019 Massage therapeut 
 Alkmaar Massage 

Als massage-therapeut gaf ik Holistische massage, Zwangerschapsmassage, Indian 
Head Massage en Shantala babymassage. Het leverde me veel mensenkennis op. Ik 
leerde mensen goed te ‘lezen’, en te zien hoe het met ze gaat.  
 

2002 – 2006 Groepsleerkracht 
 PCBS de Ark 

Ik heb drie jaar lesgegeven aan de kleuters en een jaar aan groep vijf. Trouwerijen met 
veel kleine kinderen vind ik daarom heel leuk! 

 
Opleidingen en cursussen: 
             
 
Mei - 2022             How to conduct a wedding 

            School of Celebrancy, United Kingdom. 
Maart- 2022             Basiscursus Trouwambtenaar 

Segment, Utrecht. 
2021 - heden Opleiding Celebrant  
 Universiteit van de Humanistiek. 
2015-2016 Opleiding docent Humanistisch Vormings Onderwijs  
 Universiteit van de Humanistiek. 
2013 Rots en Water weerbaarheidstrainer - basistraining en module vrouwen en meisjes 
 Gadaku Institute Rots en Water NL. 
2010 Certificate in Advanced English 
 University of Cambridge, UK. 
2016 Bijscholing onderwijsverdieping HVO 

Continuering van kennisontwikkeling voor het vak HVO bij verschillende instellingen. 
O.a. filosoferen, talentontwikkeling, verdieping in spel, kanjertraining. 

2009 - heden Bijscholing dans, workshops. 
Continuering van kennisontwikkeling om Dansklooster mooier te maken bij 
diverse instellingen en organisaties. 

2008 - 2009 Opleiding tot Holistisch Massage Therapeut 
 Bristol College in Massage and Bodywork, United Kingdom. 
2003 Midden Management 
 Onderwijsbegeleidingsdienst OBD Alkmaar. 
1998-2003 Pabo 
 Christelijke Hogeschool Noord- Nederland, locatie Nijenborg, Groningen 
1995-1998 MBO Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) 
 Alfa College Groningen. 
 
  



Vrijwilligerswerk en stages: 
             

2019 - heden Teamlid Dance The Medicine 
Dance the Medicine is een internationaal collectief ze geeft cursussen om mensen op 
te leiden om lichaamsbewuste workshops te geven waaronder de vrije dans. De 
nadruk ligt op het DJ schap en het verzorgen van de dans workshops. 

2015 Hoofdorganisator Contact improvisation intensive 2015. 
Ik heb de organisatie verzorgd van een 10-daags festival gedurende 3 weekenden. Ik 
was verantwoordelijk voor docenten, locatie, inschrijvingen en organisatie. 

2013 2e Nederlandse Contact Improvisatie Festival 2013 
Ik was verantwoordelijk voor de inschrijvingen en organisatie van dit internationale 
festival. 

2007 – 2009 Organisatie La Leche League Bristol Verenigd Koninkrijk 
Ik heb ‘moeder en baby’ en ‘moeder en kind’ groepen georganiseerd voor La Leche 
League, een organisatie die wereldwijd het geven van borstvoeding stimuleert en 
begeleiding biedt aan moeders bij het geven van borstvoeding en bij het opvoeden. 

1998 Stagiair Bureau Nieuwkomers Scheemda 
 Ik heb stagegelopen bij dit bureau en ondersteuning gegeven aan het begeleiden van 

vluchtelingen met een A-status in Nederland. Ik heb voorlichting gegeven aan deze 
nieuwkomers over wonen, studie en kennis van de Nederlands maatschappij. 

 
Talen: 
             

Ik spreek en schrijf vloeiend Nederlands en Engels. 

Je kunt mij vinden op Linkedin en instagram @rituelencenrum 


